
                 O B E C  ZASEDÁNÍ RADY OBCE   

     
                  Traplice  Č. 12/2015 Počet stran: 2 

                IČO: 00291439 
                  okr. Uh. Hradiště 

  Číslo strany: 1 

 

Vydání: 1     

Revize -  Schválila: Rada obce Datum: 9.11.2015 

 

 

 

Usnesení a zápis č. 12/2015 
 

Ze schůze rady obce konané dne 9. listopadu 2015 ve 20:00 hodin na OÚ Traplice 

 

 

 

 

Bod 1/12/2015 

 

Program jednání rady obce: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele, ověřovatele  

4. Plnění úkolů z min. zasedání RO 

5. Smlouva smlouvě budoucí SVaK 

6. Navýšení kapacity školní družiny 

7. Snížení nájmu – čp. 242 pošta 

8. Výběr dodavatele akce „Doplnění dětského hřiště“ 

9. Rozdělení nemovitostí - KD 

10. Žádost o dotaci – komunitní bydlení pro seniory  

11. Žádost o dotaci – automatizace knihovny 

12. Termín veřejné schůze zastupitelstva obce 

13.  Závěr 

 

 

 

 

 

Rada obce: 
 

 

Schvaluje 
bod 2/12/2015 

program jednání přednesený starostou 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 3/12/2015 

zapisovatel P. Kuneta, ověřovatel P. Šimoník 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Projednala 
bod 4/12/2015 

plnění úkolů z minulého zasedání RO 
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Schvaluje 
bod 5/12/2015 

 

smlouvu o umístění a provedení části kanalizační sítě a smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí 

Traplice jako vlastníkem pozemku č. parc. 3111/81 v k. ú. Traplice a 

budoucím povinným a SVaK, a. s. Uherské Hradiště jako investorem a 

budoucím oprávněným. Jedná se o stavbu „Sušice, ul. Náves – oprava 

kanalizace,. stoka D VO1D-Š39, stoka D1 Š33-Š55“. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 6/12/2015 

 

podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

v mimořádném termínu: zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve 

školní družině z 60 na 90 s účinností od 1.9.2016 u právnické osoby 

Základní a |Mateřská škola Traplice, okres Uherské Hradiště; Rada 

obce žádá z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského 

zákona o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Projednala 
bod 7/12/2015 

 

žádost a návrh České pošty, s. p. na snížení ceny nájmu v budově č. p. 

242 v Traplicích. Rada obce o tomto navrhuje jednat s Českou poštou 

v kontextu zachování pobočky pošty v obci a sloučení nájmu u obou 

částí pobočky v čp. 240 i 242. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 8/12/2015 

 

dodavatele akce „Revitalizace dětského hřiště“ firmu TEWIKO 

systems, s. r. o. Liberec. Realizace akce a podpis smlouvy o dílo je 

podmíněn získáním dotace z programu MMR.  Rada obce schvaluje 

podání žádosti o dotaci a její administraci na tuto akci firmou 

TEWIKO systems, s.r.o. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Projednala 
bod 9/12/2015 

 

a na místě prohlédla situaci nemovitostí na pozemcích č. parc. st. 31/4 

(býv. kulturní dům) a st. 31/2 (p. B. Procházka). Rada obce navrhuje 

fyzické i katastrální rozdělení uvedených nemovitostí v linii stávající 

nosné zdi vpravo od vchodu do KD a dále v linii stávajícího oplocení 

mezi pozemky. Bude navrženo zastupitelstvu obce vydání záměru na 

prodej dotčených částí pozemků. 

 

Schvaluje 
bod 10/11/2015 

 

podání žádosti o dotaci z programu MMR č. 117D064 – Podporované 

byty pro rok 2016 - dotační titul č. 3 – komunitní dům seniorů. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Schvaluje 
bod 11/12/2015 

 

podání žádost o dotaci z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven 

Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných 

knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 

(VISK3) pro rok 2016 na projekt „Dokončení automatizace knihovny“ 

– místní knihovna v Traplicích. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
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Schvaluje 
bod 12/12/2015 

 

termín konání veřejné schůze zastupitelstva obce na 7.12.2015 v 19:30 

hod na OÚ v Traplicích. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 

 
 

 

 

V Traplicích 9. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kuneta        Ing. Milan Rozum 
      místostarosta         starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


